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PRZEWODNIK ORAZ START
FAZY PILOTAŻOWEJ
PROJEKTU.
Projekt SOCIAL SEED ma na celu opracowanie nowej metodologii inkubacji osób wykluczonych społecznie, aby stały się
przedsiębiorcami z innowacyjnym podejściem wspieranym
przez firmy prywatne. To podejście rozwija hybrydowy model współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i
firmami. Analizuje najlepsze praktyki i treści edukacyjne oraz
angażuje firmy biznesowe w inkubację 15 przedsiębiorców z
grup wykluczonych społecznie. I na koniec oddaje całą tę wiedzę i know-how wszystkim zainteresowanym organizacjom
pozarządowym i administracji publicznej w całej Europie jako
gotową do użycia metodologię pracy.

METODOLOGIA INKUBACJI
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
GRUP WYKLUCZONYCH
SPOŁECZNIE - PODRĘCZNIK
Podręcznik, który zaprezentujemy wiosną 2021 jest efektem
pracy sześciu partnerów projektu „Social Seed” z Hiszpanii,
Włoch, Niemiec i Polski. Powstały materiał jest wynikiem
prowadzonej przez partnerów analizy:
• dobrych praktyk znanych im kursów przedsiębiorczości na
poziomie europejskim, które koncentrowały się na pobudzaniu przedsiębiorczości uczestników;
• potrzeb grup docelowych , w celu dostosowania zawartości
przygotowywanego opracowania do potrzeb osób zagrożonych
wykluczeniem;
• najlepszych przykładów działających systemów nauczania
dla osób zagrożonych wykluczeniem.
Niniejszy podręcznik ma na celu dostarczenie programu szkoleniowego, który wspiera inkubację przedsiębiorczości dla

osób zagrożonych wykluczeniem. Jest on oparty o specyficzne potrzeby tej grupy docelowej i dostosowany do profili
uczniów pochodzących z grup defaworyzowanych, nawet o niższym poziomie wykształcenia. Program szkolenia został opracowany w oparciu o 2 eksperymentalne programy inkubacji realizowane przez Association Con Valores (Hiszpania) w latach 2019 i 2020. Sama treść szkolenia opracowana na podstawie tych doświadczeń została udostępniona
wszystkim partnerom w celu uzyskania komentarzy, informacji zwrotnych i propozycji ulepszeń.
https://socialseedproject.eu/outputs/
Cele tego programu szkoleniowego to:
• Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych - Zdobycie realistycznej świadomości ryzyka i korzyści wynikających
z samozatrudnienia
• Sprecyzowanie pomysłu na biznes i zrozumienie kroków, które należy podjąć, aby założyć własną firmę
• Rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia rentownej i zrównoważonej działalności gospodarczej
• Generowanie odpowiedniej wiedzy biznesowej (legislacyjnej, podatkowej, dotyczącej źródeł finansowania itp.)
• Może być wykorzystywany przez wszelkie organizacje publiczne i prywatne, które chcą wdrażać strategie inkubacji biznesu dla osób zagrożonych wykluczeniem.

INKUBATOR SOCIAL SEED
Podczas trzeciej fazy projektu, opracowana przez nas metodologia będzie testowana w ramach programu inkubacji społecznej dla przedsiębiorców zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Walencji. 112 osób aplikowało do udziału w inkubatorze Social Seed, 50 osób zostało wyróżnionych w 2 etapie i zaproszonych do udziału w wydarzeniu typu „team building” (on-line) i wreszcie 33 przedsiębiorców
zostały ostatecznie wybranych do programu inkubacji realizowanego przez naszego
hiszpańskiego partnera, a który rozpoczął się 1 marca 2021.
Program inkubacji składa się z 2 etapów: 13 tygodni inkubacji i 3 miesiące działań
typu „follow up”. 13 tygodni inkubacji podzielono na:
• Szkolenia i kursy : 4 godzin tygodniowo - 10 bloków tematycznych;
• Praca w grupie i praca nad wspólnymi zadaniami : 4 godziny tygodniowo;
• Mentoring: 2 godziny tygodniowo - sesje indywidualne z mentorami;
• Coaching: 1 godzina tygodniowo.
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INTELLECTUAL OUTPUT 2 /2021

JUŻ WKRÓTCE UDOSTĘPNIMY TEŻ WERSJĘ POLSKĄ
PODRĘCZNIKA!
KOLEJNE KROKI W PROJEKCIE SOCIAL SEED

Wyniki fazy pilotażowej będą podstawą do sfinalizowania podręcznika szkoleniowego, uzupełnionego analizą
możliwości zastosowania europejskiego systemu transferu punktów (ECTS) lub systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), które odegrają kluczową rolę w walidacji metodologii
i pomogą w uzyskaniu kompletnego i skutecznego podręcznika.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź naszą stronę internetową www.socialseedproject.eu lub
śledź nas w najpopularniejszych sieciach społecznościowych z #SOCIALSEED_PROJECT
Niniejsza publikacja jest wspierana jest przez Komisję Europejską w ramach
Programu Erasmus+ “Social Seed” . Komisja Europejska nie odpowiada za skutki
związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na
niniejszej stronie internetowej odzwierciedlają jedynie opinie autorów, nie Komisji
Europejskiej, dlatego wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony
ponoszą autorzy.

